WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Assistance w programie gwarancyjnym WAGAS
OKauto
Pomoc assistance obejmuje;
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia – przysługuje, gdy pojazd został unieruchomiony w
następstwie awarii; holowanie pojazdu – przysługuje w przypadku, gdy nie jest możliwe
usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia. Holowanie pojazdu odbywa się do najbliższego
warsztatu naprawczego, parkingu lub garażu uzgodnionego przez Centrum Assistance z
Ubezpieczonym, nie dalej jednak niż na odległość 50 kilometrów od miejsca zdarzenia.
Zakres terytorialny ubezpieczenia – Rzeczpospolita Polska.
Mondial Assistance pokrywa koszty naprawy / holowania do kwoty 500,- zł. (z podatkiem VAT)
Definicje
W rozumieniu Umowy Grupowego Ubezpieczenia Assistance za:
1) Kierowcę uważa się każdą osobę upoważnioną przez Ubezpieczonego do korzystania z pojazdu,
kierowania pojazdem na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
2) Pojazd uważa się samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, dopuszczony do
ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, zaopatrzony w polskie
numery rejestracyjne;
3) Awarię uważa się zdarzenie losowe, którego następstwem jest uniemożliwienie eksploatowania
pojazdu wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej pracy elementów lub
zespołów pojazdu, powodujące przerwanie ich funkcji i w następstwie wywołujące
unieruchomienie pojazdu, wynikłe z przyczyn wewnętrznych, pochodzenia: mechanicznego,
elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego;
4) Unieruchomienie uważa się stan pojazdu posiadającego ważne badania techniczne i
dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych, który na skutek awarii nie może być
użytkowany na drogach publicznych;
Zgłoszenie awarii
1. Awarie zgłasza się do Centrum

Operacyjnego Mondial Assistance

(+48 22) 522-27-75
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
1. Unieruchomieniem ani awarią nie jest: przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie
kluczyków pojazdu wewnątrz pojazdu, brak paliwa, zatankowanie niewłaściwego paliwa względem
zalecanego przez producenta ubezpieczonego pojazdu, zanik oświetlenia na skutek przepalenia
się żarówek.
2. Świadczenia
wynikające
z
niniejszych
warunków ubezpieczenia
nie
przysługują,
jeżeli unieruchomienie pojazdu było następstwem:
1) użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
2) wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych z wyjątkiem zdarzeń, które
zaskoczyły Uprawnionych znajdujących się za granicą przed początkiem tych zdarzeń,
3) promieniowania radioaktywnego,
4) wystąpienia katastrof naturalnych (trzęsień ziemi, erupcji wulkanu, powodzi, huraganów, itp.),
5) aktywnego udziału któregokolwiek z uprawnionych w strajkach, rozruchach, aktach
terroryzmu lub sabotażu, z wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub
udzielania pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,
6) aktywnego udziału ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach,
7) winy umyślnej kierowcy lub współpasażerów,
8) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
9) kierowania pojazdem bez niezbędnych dokumentów,
10) samobójstwa lub usiłowania samobójstwa.
3. Mondial Assistance nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu
lub przedmiotów osobistych będącą skutkiem unieruchomienia pojazdu.
4. Mondial Assistance nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania
świadczeń, jeżeli jest to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami
terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą
wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzją władz
administracyjnych.
5. Odpowiedzialność Mondial Assistance nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w
zakres ubezpieczenia autocasco lub odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, ani nie zastępuje tych lub jakichkolwiek innych ubezpieczeń.
6. Mondial Assistance nie odpowiada za ładunek pojazdów objętych pomocą i/lub ładunek przyczep,
w tym przyczep kempingowych.

